
 

  
  :متهيد إشكايل

 اال هلا يتعرض اليت ختالالتاال مواجهة دف والتوجهات االختيارات من جمموعة على الوطين التراب إعداد سياسة ترتكز

  .ومستدامة مندجمة تنمية وحتقيق املغريب

  الوطين؟ التراب إعداد بسياسة املقصود فما 

  هلا؟ املوجهة املبادئ هي وما 

  تواجهاها؟ اليت التحديات هي وما 

 يواجهها؟ اليت التباينات من للتخفيف اال تنظيم يف ودورها الكربى االختيارات وما هي 

I  - ا، أهدافها، مفهومها،: الوطين التراب إعداد سياسةا اختياراالية وتوجهاا: 

  :الوطين التراب إعداد سياسة وأهداف مفهوم -  1

 التنوع تراعي دينامية وحدة وبناء اجلغرافية، التباينات من التخفيف دف ويئته اال بتنظيم تم سياسة: الوطين التراب إعداد

 والسكان، االقتصادية األنشطة توزيع إعادة الوطين التراب إعداد سياسة أهداف أهم ، ومنالوطين التضامن إطار يف وذلك واالختالف،

 .املستدامة والتنمية والبشرية االقتصادية التنمية وحتقيق اجلهوية، الفوارق وتقليص

 :الوطين التراب إعداد لسياسة الكربى االختيارات -  2

 :هي جمموعات، أربع إىل الوطين التراب إعداد لسياسة الكربى االختيارات تصنف

 .االقتصادي النمو وثرية من الرفع .1

 .الوطين التراب إلعداد الشمويل باإلطار احلضرية السياسة ربط .2

 .الثقايف التراث على واحملافظة الطبيعية املوارد وتدبري صيانة .3

  .البشرية املوارد تأهيل .4

  :الكربى االية التوجهات -  3

 :اآلتية النقط يف الوطين التراب إعداد لسياسة االية التوجهات رهانات تتلخص

 .اايل والتضامن املوارد على احملافظة: اجلبلية املناطق �

 .االنفتاح وحتديات الغذائي األمن: املسقية املناطق أو املدارات �

 .متوسطي – االورو البعد تدعيم: الشمالية األقاليم �

 .املوارد وتدبري االنفتاح: الساحل �

 .االية والتوازنات االقتصادية الفعالية: البورية املناطق �

  .)ضعيف اقتصاد ذات( اهلشة ااالت وتدبري اجلهوي االندماج: الصحراوية وشبه الصحراوية املناطق �

 .والصغرية املتوسطة واملدن اجلهوية واألقطاب واملوارد واالستثمار اال وتأهيل التدبري حتديث: احلضرية الشبكة �

II - تنفيذها وآليات الوطين  التراب إعداد لسياسة املوجهة العامة املبادئ:  

 :الوطين التراب إعداد سياسة مبادئ ابرز من -  1

 .املتوازنة واالجتماعية االقتصادية التنمية حتقيق �

 .احمللية الدميقراطية وتعزيز الوطنية الوحدة تدعيم �

 .الوطين التراب مكونات بني التضامن �
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 .املستدامة التنمية إطار يف البيئي التوازن على واحملافظة الطبيعية املوارد استغالل ترشيد �

  :الوطين التراب إعداد سياسة تنفيذ آليات تتعدد -  2

  :هي مؤسسات، ثالث  الوطين التراب إعداد سياسة على تشرف

  .الوطين التراب إلعداد الوزارية اللجنة .1

  .الوطين التراب إلعداد الدائمة الوطنية اللجنة .2

 .الوطين التراب إلعداد اجلهوية اللجنة .3

 :نوعني إىل املستدامة والتنمية الوطين التراب إلعداد القانوين اإلطار يصنف

 .املستدامة والتنمية التراب إلعداد الوطين امليثاق .1

  .املستدامة والتنمية الوطين التراب إلعداد اإلطار القانون .2

  :هم الوطين التراب إعداد سياسة يف األساسيون الفاعلون

  .الدولة �

  .الوطين التراب إعداد إدارة �

 .املدين اتمع وأجهزة احمللية واجلماعات الترابية اإلدارة �

III  - يئة يف الوطين التراب إعداد سياسة دور الالتحديات وجتاوز التنمية وحتقيق واحلضري الريفي ا:  

 : واحلضري الريفي اال يئة يف الوطين التراب إعداد سياسة تساهم -  1

 الصغري والسقي السدود، على املعتمد الكبري السقي بني التمييز ميكن حيث بالسقي االهتمام الريفية التهيئة مشاريع بني من

 ومن التعمري، وثائق خالل من احلضري اال يف الوطين التراب إعداد سياسة والسواقي، وتتحكم الينابيع  اآلبار على املعتمد واملتوسط

 :أبرزها

 ).سنة 25 من أكثر( البعيد املدى على احلضري للتوسع العامة التوجهات حتدد وثيقة: والتمدين للتهيئة املديري التصميم �

 ).... خدماتية جتارية، إدارية، صناعية، سكنية، أحياء( املدينة أحياء ختصصات حيدد خمطط: التنطيق تصميم �

 والساحات واألزقة الشوارع فتحدد هلا، ااورة القروية واملراكز املدن يف األراضي استعمال بدقة تشرح وثيقة: التهيئة خمطط �

 . ذلك وغري الطوابق وعدد

 :الصعوبات ومواجهة التنمية حتقيق على الوطين التراب إعداد سياسة تساعد -  2

  :الوطين التراب إعداد لسياسة املفسرة العوامل بني من

  .الوطين االقتصاد تأهيل �

  .اجلهوية اخلصوصيات مراعاة مع شاملة واجتماعية اقتصادية تنمية حتقيق �

  :منها حتديات عدة الوطين التراب إعداد سياسة تواجه

 ظاهرة استفحال من ذلك عن ينتج وما النشيطني السكان نسبة وارتفاع سريعة بوترية السكان تزايد يف يتمثل: الدميوغرايف التحدي �

 ).واخلدمات التنمية من معينة منطقة أو فئة حرمان( االجتماعي واإلقصاء البطالة

 .واالنفتاح العوملة حتديات مواجهة إىل إضافة االقتصادي النمو ووثرية اإلنتاجية البنيات ضعف يف يتجلى: االقتصادي التحدي �

 .املناخية والتقلبات الطبيعية املوارد على الضغط وتزايد املائية املوارد يف كاخلصاص: البيئي التحدي �

  :خامتة

 .والريفية احلضرية للتهيئة قاعدة تظل لكنها أهدافها، حتقيق يف الوطين التراب إعداد سياسة فشلت

  



 :شرح املصطلحات

 .البيئي التوازن على واحملافظة الطبيعية املوارد استغالل ترشيد :املستدامة التنمية �

  .والقائد والباشا كالعامل واحمللية اإلقليمية السلطات رؤساء يسريها: ترابية إدارة �

  .والقروية احلضرية واجلماعات واألقاليم والعماالت اجلهات: احمللية اجلماعات �

 .احلكومية غري اجلمعيات: املدين اتمع أجهزة �


